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INTRODUCERE 

 
Liceul are menirea de a forma tânărul în întreaga sa complexitate, prin 

cultivarea si prin formarea armonioasa a personalității umane. Noi, elevi ai 

Liceului de Arte “Ionel Perlea” Slobozia, suntem mândri că facem parte dintr-o 

instituție ce încurajează inițiativa și implicarea activă în proiectele comunității 

locale, concursuri, olimpiade, activități de voluntariat. Astfel, elevilor le sunt puse 

în valoare individualitatea, potențialul, spiritul competițional și sentimentul 

apartenenței la un grup.  

Aflând despre concursul “Nație prin educație”, elevii școlii noastre au fost 

deschiși către noutate și multiculturalitatea impusa de regulamentul acestuia, 

constând în construcția unui robot de către o echipă structurată pe departamente 

diverse, sarcinile membrilor echipei fiind atât tehnice: programare, construcție 

robot, imprimanta 3D, driving robot pe teren, strategie de joc, cât și non-tehnice 

marketing și comunicare, design, strângere de fonduri, plan de afacere și 

strategie, elaborarea Engineering Notebook. 

Ce ne propunem noi, echipa ArtRobotiX? 
 

Fiind pasionați de robotică, informatică sau domeniul mecanicii, scopul 

nostru principal este să ne depășim limitele prin abordarea diferitelor tehnici care 

cu siguranță ne vor ajuta în dezvoltarea noastră intelectuală, toate acestea în 

cadrul echipei ArtRobotiX. Astfel, prin muncă în echipă, bună înțelegere și 

perseverență vom reuși să facem față provocării oferite de First Tech Challenge. 

Care sunt conceptul și valorile acestui proiect? 
 
Conceptul proiectului First Tech Challenge presupune mai mult decât 

construirea unui robot, întrucât el include munca în echipă, lucrul pe proiect, 

spiritul și abilitățile antreprenoriale, inițiative, rezolvarea de probleme și nu în 

ultimul rând, voluntariatul. 

De asemenea, ceea ce vom descoperi și învăța pe parcursul acestei 

experiențe este mult mai important decât ceea ce câștigăm, deoarece, cultivând 
spiritul competiției prietenești, prin respect, empatie și bună voință, îi inspirăm și 
pe ceilalți să adopte aceleași valori, însoțite de cooperare și profesionalism. Fiind 

pasionați de robotică, informatică sau domeniul mecanicii, scopul nostru principal 
este să ne depășim limitele prin abordarea diferitelor tehnici care cu sigurantă ne 

vor ajuta în dezvoltarea noastră intelectuală, toate acestea în cadrul echipei 
ArtRobotiX. Astfel, prin muncă în echipă, bună întelegere și perseverență vom 

reuși să facem față provocării oferite de First Tech Challenge. 
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Misiune 
 
Construim un robot, construim o echipa. De aceea, 

Arta roboticii este in mâinile noastre! 

 

Înființarea echipei 
 

 înființată în toamna anului 2018, în sezonul 3 FTC, 2018 – 2019 

 

Sponsori 
 

Mulțumiri si considerație sponsorilor noștri: 

 PRIMPREST 

 SOPEMA 

 REDALEX 

 STRABENBAU LOGISTICS 

 ROFERT 

 SARAPAC IMPEX 

 

Relația echipei cu comunitatea 
 
Inițiat ca un proiect al catedrei de informatică, în componența inițială 

intrând elevi ai secției de matematică informatică, participarea la proiectul 

ArtRobotiX se extinde în cadrul comunitatii liceului nostru, prin participarea 
voluntarilor de la secția de muzică, compozitor Oana Vardianu și trupa de muzică 

Teens Band, ce au realizat imnul echipei, și a celor de la secția de arte plastice și 
arhitectură, ce ne-au ajutat la realizarea designului pentru caietele tehnice și a 
materialelor publicitare. 

Activitatea echipei si principiile FTC sunt prezentate și în afara liceului 

nostru, către: 

 prezentarea activității echipei pe 

o  pagina de facebook, https://www.facebook.com/ArtRobotix 
o instagram, ArtRobotix 

https://www.instagram.com/artrobotix/?hl=ro 
o site-ul www.liceuldearte.ro 
o canal Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCXOwQ_9X2J0Gdj-
QRI5_SwA 

o întalnirile profesorilor din Arte, de fizică și informatică din 
județ 

https://www.instagram.com/artrobotix/?hl=ro
http://www.liceuldearte.ro/
https://www.youtube.com/channel/UCXOwQ_9X2J0Gdj-QRI5_SwA
https://www.youtube.com/channel/UCXOwQ_9X2J0Gdj-QRI5_SwA
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 Școala Gimnazială „Sfântul Andrei” 
 Școala Gimnazială Bora 

 Centrul Multifuncțional Bora 
 Centrul pentru persoane vârstnice 
 Centrul pentru copii cu autism EMA 

 se realizează reportaje de către postul local de televiziune 
„Antena1”, și Obiectiv.net 

 se acordă interviuri ziarelor „Independent”, Obiectiv și Ialomița Ta 
 se realizează un material publicitar de prezentare pentru revista  

” SC Comind”  

 acțiuni comune cu partenerii din proiectul Erasmus+ "Sustain Our 
Souls" 

Dinamica echipei 
 

 la începutul sezonului echipa a fost înființată cu 14 membrii ( 9 

băieți si 5 fete) 
 componența actuală: 13 membrii ( 7 băieți și 6 fete) 

 

Planuri de viitor 

termen scurt 

 organizarea acțiunilor pentru strângere de fonduri prin: 

o vânzare insigne cu sigla ArtRobotiX 
o realizare de mape informative pentru sponsori care să conțină 

contractul de sponsorizare și materiale ce promovează echipa 

precum: abțibilduri, broșură. 
o realizare unei picturi murale in parteneriat cu ONG 300+ 

termen lung 
o activitate de mentorat pentru echipa ArtRobotix Junior înscrisă în 

competiția First Lego League  precum și pentru Clubul CeRo, de 
robotică al elevilor de gimnaziu 
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PREZENTAREA    ECHIPEI 

 

 
I. SELECȚIA ECHIPEI 

 
Sezonul 3 FTC 2018-2019 

 

Aprilie 2018 

  Echipa Tehrocuz RO 067 a organizat în cadrul Liceului de Arte ” Ionel 

Perlea”  o vizită demonstrativă la care elevii liceului nostru s-au arătat interesați 

și totodată curioși. 

Aceștia au propus în cadrul ședințelor Consiliului Elevilor înscrierea unei 

echipe reprezentative la competiția First Tech Challenge din anul școlar 2018-

2019. 

Mai-Iunie 2018 

Membrii Consiliului elevilor au demarat procesul de selecție pentru 

constituirea echipei de robotică, alegând astfel cei mai interesați și pasionați 

elevi, voluntari.  

În acest sens, mentorii aleși vor avea sarcina de a-și îndruma și 

supraveghea echipa în vederea unei colaborări de succes bazate pe încredere și 

muncă.  

Astfel, dorința cât mai mare de a participa la un astfel de concurs ce 

susține un nou mod de a învăța științele teoretice, a învăța prin metoda 

descoperirii, prin activități practice și prin lucrul în grup, a implicat o selecție a 

viitorilor participanți prin depunerea unui CV, prin care fiecare participant să își 

descrie abilitățile pentru care este potrivit să participe în echipa liceului și 

domeniul care îi este potrivit: programare, construcția robotului, imprimanta 3D 

sau marketing și socializare.  

La baza procesului de selecție a membrilor echipei au stat urmatoarele 

etape: 

• Regulament concurs, stabilire criterii de selecție 

• Depunere CV-uri, portofolii 

• Evaluarea CV-uri, portofolii 

• Întocmirea echipei 
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Odată formată echipa, au avut loc diverse întâlniri pentru planificarea 

următorului pas: intrarea în competiție prin prezentarea unui film și a unei 

introduceri în arta roboticii printr-un suport scris. Lucrul în echipă începe! Multe 

idei, ascultare și ajutor reciproc . 

Deși ne-am înscris la limită în cadrul competiției First Tech Challenge , spre 

fericirea noastră, am fost acceptați, urmând să fim reprezentați de numărul 

RO145. Fiind ultimii în clasament ne-a făcut sa fim mândri și totodată mai 

perseverenți în munca noastră ca echipă. 

Sezonul 4 FTC 2019-2020 

 Septembrie 2019 

 După experiența minunată avută în primul nostru an al competiției când 

am reușit să ajungem în faza națională a concursului, activitatea membrilor a 

continuat și în cel de al doilea an în cadrul competiției FTC urmând ca în 

septembrie 2019 mulți tineri să își prezinte interesul sub forma unui chestionar 

completat online, astfel verificat de colegii ce au participat in sezonul 3. În urma  

deciziilor luate, tinerii talentați și interesați au avut diverse întâlniri în care au 

avut oportunitatea de a-și susține ideile, valorificându-și aptitudinile. 

Echipa ArtRobotiX are la bază 5 departamente: 

 Programare:  

 Laurențiu Neghină 

 Sorin Duță 

 Anghel Mihai Radu 

 Mecanică:  

 Andrei Stoica 

 Antonio Dinu 

 Mario Seizu  

 Radu Cristian Andrei 

 Marketing și comunicare:  

 Andra Cîrlan Petcu 

 Andreea Coman 

 Ilinca Neculae 

 Andreea Teodosiu 

 Sabina Perrein 
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 Imprimanta 3D:  

 Andrei Stoica 

 Laurențiu Neghină 

 Design: 

 Andradda Vlad 

 Ilinca Neculae 

 Bogdan Petre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorin, Laur, Andrei și Antonio 
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II. Membrii echipei 

 

ANDREI STOICA- Team Leader 

Am 18 ani și acesta este al doilea an al meu în echipa 

ArtRobotiX. În mare parte din timp mă ocup cu asamblarea 

robotului, dar sunt şi liderul echipei, astfel colaborez cu toți 

ceilalți membri din departamente diferite pentru strângeri de 

fonduri, promovarea echipei. Pe zi ce trece îmi îmbunătățesc 

abilitățile şi promovez sintagma specifică competiției FIRST Tech 

Challenge  „Gracious Professionalism ”. Cea mai mare pasiune a 

mea este să repar mașini și să învăț despre mecanismele lor de 

funcționare. Sunt foarte mândru de ce am învățat în acești doi 

ani, o să mă ajute pe viitor.  

 

Rezultate de excepție: 

 Locul II la Concursul Național de Inovație 

Tehnică și IT "DaVinci", editia a V-a, 

organizat de Rotary Club Slobozia, sub 

coordonarea Rotary Club București.  

 Participarea în finala sezonului 3 al 

concursului FTC 

 

ANDRADDA VLAD  

Elevă în clasa a XI-a A, profil de arte plastice și 
decorative.  

Acesta este al doilea an în echipa ArtRobotiX, lider 
al departamentului de design și de anul acesta 

responsabil cu materialele publicitare și videoclipurile 
echipei. 

M-am înscris în această echipă în clasa a X-a, când 

încă mă acomodam cu munca într-o echipă de adolescenți, în ciuda experienței 

mele din televiziune, unde am lucrat cu adulți, rarisim cu tineri ca mine. 

Experiența căpătată în cadrul FTC m-a ajutat să devin un adevărat lider, să 

muncesc din ce în ce mai mult și să îmi gestionez timpul cu mare atenție. 

Rezultate de excepție : 

 premiul III la Concursul Național de Pictură "Alexandru Ciucurencu", 

ediția a XXXVIII-a 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%82
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 premiul I la Concursul Național "Mesajul meu antidrog", ediția a 

XVI-a, secțiunea spot video 

 mențiune la concursul "Mesajul meu antiviolență", susținut cu ocazia 

Zilei Poliției Române, din 25 martie 2019  

 mențiune la Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și 

Istoria Artei, secțiunea "istoria artei" 

 premiul I la Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și 

Istoria Artei, secțiunea "pictură", susținute în perioada 25-31 martie 

2019,  

 diploma omagială în cadrul Concursului Național Catehetic "Hristos: 

sufletul satului meu", din 21 mai 2019  

 diploma de participare la Festivalul Romul Ladea, ediția a XX-a,  

 premiul III la Concursul National de Grafică cu participare 

internațională "Fantasticul din mine și din afara mea", ediția a XVIII-

a 

 în clasa a 10-a am fost premiată de Primăria Municipiului Slobozia, 

cu prilejul "Sărbătorii Municipiului Slobozia", ediția a XIX-a, din 5 

iunie 2019, pentru rezultatele deosebite la concursurile naționale și 

internaționale.  

 în clasa a 11-a am plecat in Polonia, fiind membru din echipa 

Erasmus+ “Sustain Our Souls”, întorcându-mă acasă cu un certificat 

de atestare al participării mele în cea de-a 4-a delegație într-o țară 

membră a proiectului;  

 al doilea an la rând premiul I la Concursul Național "Mesajul meu 

antidrog", secțiunea film de scurt metraj și spot video/liceu.  

 Locul II la Concursul Național de Inovație Tehnică și IT "DaVinci", 

editia a V-a, organizat de Rotary Club Slobozia, sub coordonarea 

Rotary Club Bucuresti.  

 certificat de apreciere care atesta activitatea din cadrul echipei de 

promovare a ofertei educationale a Liceului de Arte "Ionel Perlea" si 

de diseminare a activităților și proiectelor implementate la nivelul 

instituției. 
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 LAURENŢIU NEGHINĂ  

Fac parte din colectivul clasei a XI-a C din 

cadrul Liceului de Arte "Ionel Perlea". Având o pasiune 

pentru informatică de când aveam 7 ani, din 

momentul în care l-am văzut pe tatăl meu reparând 

piese electrice şi pe fratele meu lucrând la calculator, 

informatica a devenit una dintre cele mai mari hobby-

uri ale mele. Putem spune că totul a început de la o 

baterie, două fire şi un motor şi a continuat prin 

rezultatele obținute la olimpiada de TIC şi de 

informatică. M-am înscris în echipă cu dorinţa de a 

învăţa ceea ce nu se poate la şcoală, să întâlnesc 

persoane noi şi pentru a-mi dezvolta abilităţile de socializare. 

Rezultate de excepție: 

 

 Premiul II, etapa județeană olimpiada de informatică 2017-2018 

 Mențiune, etapa județeană olimpiada de informatică 2018-2019 

 Mențiune, etapa județeană olimpiada de informatică 2019-2020 

 Premiul III, Concursul  National de Informatica Vaslui 

 Mențiune, etapa județeană olimpiada de TIC 2017-2018 

 Premiul I, etapa județeană olimpiada de TIC 2018-2019 

 medalia de argint la etapa Națională a Olimpiadei de Tehnologia Informației, 

desfășurată la Arad 

 premiu de Excelență de la Primăria Municipiului Slobozia, iunie 2019, pentru 

rezultatele deosebite la concursurile naționale și internaționale 

 membru din echipa Erasmus+ “Sustain Our Souls” 
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 ILINCA-ALEXANDRA NECULAE 

Elevă în clasa a X-a D, profil matematică-

informatică intensiv engleză a Liceului de Arte ”Ionel 

Perlea”. Acesta este primul meu an în care fac parte din 

echipa ArtRobotiX. Am decis să mă implic pentru a 

cunoaște persoane noi cu care să-mi împărtășesc 

aspirațiile și ideile legate de noul an în cadrul competiției 

FTC. Mă pasionează graphic design-ul și animația 

computerizată, arta fiind un mod de comunicare și 

exteriorizare a propriei imaginații. Sper ca la finalul 

acestui an alături de colegii din echipă, să îmi dezvolt atât 

capacitatea de comunicare cât și flexibilitatea cognitivă!  

Rezultate de excepție: 

 Premiul I la concursul “Copilăria Virtuală” 

 Locul II la concursul “Zilele Informaticii Dejene”   

 Premiul special la “Testul celor 4 Întrebări” organizat de Clubul Rotary 

 Premiul II la Concursul Național “Carmen Sylva“, secțiunea pictură, la 

Castelul Peleș 

 Premiul I, Festivalul de Teatru în limba engleză “Shakespeare, We Love“, 

secțiunea teatru 

 Premiul de colecție, Concurs Internațional “Golden Brush“, Macedonia 

 Honourable Mention la Întâlnirea Internațională a Artei Juvenile, Evora 

 Diplomă de voluntariat în cadrul activității “Moș Crăciun printre copii“, parte a 

proiectului de voluntariat “Reușim Împreună“ 

 Premiul I, Expoziție Internațională Concurs “Nostalgii de toamnă“, Târgoviște  

 Membru în cadrul echipei Erasmus+“Sustain our Souls“, mobilitate în 

Germania 
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 ANTONIO SEBASTIAN ANDREI DINU 

Am 16 ani şi sunt elev în clasa a X-a, profil 

real, intensiv engleză la Liceul de Arte "Ionel 

Perlea". Sunt o persoană cu un stil de viaţă 

echilibrat, nu sunt foarte vorbăreţ şi sunt 

pasionat de inginerie mecanică şi de maşini în 

general. Am intrat în echipă pentru a îmi face noi 

prieteni şi pentru a îmi îmbunătăţii cunoştinţele 

dar şi pentru a avea parte de experienţe noi. 

 

 

ANDRA CÎRLAN PETCU 

Fac parte din clasa a IX-a B și sunt 

pasionată de public speaking şi de scris, îmi 

place să comunic cu persoane noi întâlnite şi 

să ies din zona mea de confort. Mă relaxez 

citind o carte sau ascultând muzică în timp 

ce mă plimb. Am ales să mă înscriu în echipa 

de robotică deoarece a reprezentat o 

adevărată provocare, pentru a mă ajuta să 

mă dezvolt pe plan personal şi intelectual şi 

pentru a îmi accentua calitățile de lucru în 

echipă. Sunt de părere că datorită grupului o 

să mă autodepăşesc şi o să reuşesc să mă specializez în domeniul marketing-

ului. 

Rezultate de excepție: 

 În anul 2019 vara, am participat drept voluntar pentru 1 iunie la 

"Tărâmul Copilăriei",  

 înscrierea în Interact Slobozia, datorită implicării mele am reușit să 

coordonez singură un proiect și acum fac parte din board drept 

Ofițer de Proiecte în acest mandat 2020-2021. 
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 SORIN DUŢĂ 

Fac parte din clasa a X-a D, matematică-

informatică, intensiv egleză. Sunt pasionat de 

informatică,  în special de programare. M-am înscris în 

echipa ArtRobotiX pentru a îmi dezvolta aptitudinile în 

programare, dar am fost captivat de robotică şi de 

spiritul echipei. Sunt sigur că îmi voi putea depăşi 

limitele în cadrul acestei echipe şi că va fi o experienţă 

unică. 

Rezultate de excepție: 

 Am participat la concursul național Greenfoot 

organizat de Adfaber  

 Locul II la Concursul Național de Inovație Tehnică și IT "DaVinci", editia a 

V-a, organizat de Rotary Club Slobozia, sub coordonarea Rotary Club 

București.  

 Locul III, Olimpiada de Informatică județeană, 2019  

 Locul II, Olimpiada de Informatică județeană, 2020  

ANDREEA-ALEXANDRA COMAN 

Am 16 ani şi fac parte din colectivul clasei a X-

a D, profil real, matematică-informatică intensiv 

engleză. Acesta este primul meu an de participare în 

cadrul ArtRobotiX. Am ales să mă înscriu în această 

echipă pe departamentul de marketing deoarece îmi 

place să comunic, să întâlnesc persoane noi şi să 

particip la cât mai multe proiecte care mă ajută a mă 

dezvolta pe plan personal şi intelectual. Sunt foarte 

încântată să văd cum va decurge acest sezon şi cât 

de multe lucruri aparte voi asimila de-a lungul acestei 

experienţe deosebite. 

Rezultate de excepție:  
 Festivalul de teatru în limba engleză 

"Shakespeare, We Love" 

o -premiul I secțiunea teatru 

o - premiu special secțiunea teatru 

 Cangurul lingvist- premiul I 

 Olimpiada de engleză- premiul II faza 

județeană 

 Proiectul "Reușim împreună" - voluntariat 
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 COSMIN NAE 

Elev clasa a X-a D, matematică informatică, 

intensiv engleză. Pasiunile mele sunt muzica, 

ingineria și ieșirile în aer liber. M-am hotărât să mă 

alătur echipei ArtRobotiX deoarece îmi place să 

meșteresc și consider că alăturându-mă echipei pot 

câștiga atât experiență, care mă va ajuta pe viitor, 

cât şi noi prietenii de lungă durată cu niște oameni 

excepționali. De asemenea, consider că robotica 

este domeniul viitorului, decizia de a mă alătura 

devenind cu atât mai clară. 

  Rezultate de excepție: 

 Festivalul de teatru în limba engleză "Shakespeare, We Love", 

premiul I secțiunea teatru 

 Premiul II-Cangurul lingvist 

ANDREEA IRINA TEODOSIU  

Elevă la Liceul de Arte "Ionel Perlea" Slobozia, în 

clasa a IX-a C, la profil real, matematică-informatică 

intensiv informatică. Sunt membru al echipei de robotică 

Artrobotix și acesta este primul meu an. Am decis să mă 

alătur echipei deoarece îmi place să comunic și să învăț 

cât mai multe despre robotică, iar pe viitor vreau să mă 

axez pe această parte. Sunt pasionată de programare, 

mereu sunt dispusă să învăț lucruri noi, dar și să îmi ajut 

colegii 

 

MARIO-ALEXANDRU SEIZU  

Elev în clasa a IX-a C, la profilul matematică-

informatică în cadrul Liceului de Arte ,,Ionel Perlea". Am o 

pasiune pentru fizică și îmi place să explic fenomenele 

fizice. Am intrat în echipa de robotică pentru a acumula 

mai multe informaţii despre mecanică, dar și pentru a îmi 

face prieteni noi. 
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 SABINA PERREIN 

elevă la Liceul de Arte "Ionel Perlea" în clasa a 

X-a E și fac parte din echipa de robotică ArtRobotiX. 

Ajut echipa în departamentul de marketing și comunic 

cu membrii din celelalte echipe.Îmi place să discut cu 

colegii mei, să vorbesc în engleză, dar mai ales să mă 

împrietenesc cu oameni noi. De asemenea, vorbesc 

fluent franceza. 

Rezultate de excepție: 

 Locul II la Olimpiada Județeană de engleză 2019 

 Locul II la Cangurul lingvist, 2019 

 Membru în Interact Slobozia 

 

 

BOGDAN PETRE 

Studiez la Liceul de Arte "Ionel Perlea", în 

clasa a IX-a D, sunt pasionat de design grafic 

digitalizat, modelare 3D și jocuri video. De mic 

am avut această înclinare către calculatoare. Am 

participat la Competiția Națională Greenfoot unde 

am lucrat și creat texte și modele 2D. M-am 

alăturat echipei de robotică ArtRobotiX pentru a 

avea șansa de a îmi dezvolta pasiunea, să învăț 

treptat aspecte noi despre lucrările pe care le 

realizez, astfel acumulând experiență. În viitor 

vreau să caut o modalitate de a-mi urma 

pasiunea și a face ceea ce îmi place într-un mod 

constructiv, pentru a-mi asigura fericirea! 

Rezultate de excepție: 

 Participarea la Concursul Național Greenfoot organizat de Adfaber.  
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MIHAI RADU ANGHEL 

 

Sunt clasa a XI-a si in timpul liber imi 

place sa ma mentin in forma jucand fotbal 

impreuna cu colegii mei. M-am inscris in 

aceasta echipa cu scopul de a invata 

limbajul de programare Java si totodata 

pentru a mi face prieteni noi cu aceleasi 

pasiuni ca si mine. Consider ca experienta 

acumulata ma va ajuta atat profesional cat 

si social. 

Rezultate de excepție: 

 Mențiune, etapa județeană olimpiada de informatică 2018-2019 

 Premiul III, etapa județeană olimpiada de informatică  2017-2018 

 Mențiune, etapa județeană olimpiada de TIC 2018-2019 

 

 

 ANDREI CRISTIAN RADU  

  

Sunt elev în clasa a XI-a C. Sunt pasionat de gaming 

si informatica. De cand sunt mic mi-a plăcut sa ma 

implic  in diverse activități. Pasiunea pentru 

mecanica si calculatoare am preluat-o de la părinți și 

de la unchiul meu. M-am înscris in echipa de robotica 

pentru a-mi depăși limitele, pentru a invata lucruri 

noi si pentru a colabora cu cati mai multi colegi. 

 

Rezultate de excepție: 

 Premiul II, etapa județeană olimpiada de TIC 2018-2019  

 Premiul III Concurs județean TIC,  Don’t Byte 2018-2019 

 Mențiune, Concurs de Informatică Aplicată Vaslui 2018-2019 

 

 


